VOORBEELDEN VAN EEN OPBOUWEND OEFENPROGRAMMA VOOR DE POSTNATALE LOOPSTER
Postnatale Weken
Weken 0-2

Weken 2-4
Weken 4-6

Weken 6-8

Weken 8-12

Week 12 & Verder

Voorbeelden van een opbouwend oefenprogramma
Bekkenbodemspierkracht en
uithouding

Basisoefeningen
core stability
bv. bekkenkantelin
gen

Wandelen als
cardiovasculaire
training

Opbouwen van wandelschema, bekkenbodem en spierkorset-revalidatie
Lage impact
oefeningen –
statisch fietsen

Littekenbehandeling

Snel wandelen

Start met zwemmen

Gematigd opbouwen
van de looptraining

doelgericht

Starten met squats,
uitvalpassen en
afgestemd op de
dagelijkse activiteiten
Lage impact – cross trainer
Pas het programma persoonlijk aan, afhankelijk van het
postnatale herstel, de bevallingswijze, de perineale schade
en discomfort in de intieme zone

Verhoog de lage impact
oefenintensiteit

Til-oefeningen

Start met weerstandsoefeningen voor de benen en core

Afhankelijk van het
afnemen van de
bloedingen en het
wondherstel

overweeg een loopcoach

Vermijd risicofactoren
zoals o.a. overgewicht

Spinning en wielrennen als de druk op het
zal meevalt

Pas aan naargelang
signalen & symptomen

Allikas - Goom T, Donnelly G & Brockwell E. Returning to running postnatal - Guidelines for medical, health and fitness professionals managing this population.
March 2019. Translated by H.Neels @thepelvicfloor.be

AANDACHTSPUNTEN OM DE HEROPSTART VAN DE LOOPTRAINING POSTNATAAL TE BEGELEIDEN
Subjectieve beoordeling en gebruik van gevalideerde uitkomstparameters zoals de Australische bekkenbodemvragenlijst of PFDI Short Form

Objectieve Beoordeling

Is de moeder minstens 3 maanden postnataal?

Bekkenbodemonderzoek door
een gespecialiseerde
kinesitherapeut

Kracht tests

BMI <30

Ja
Ga door met screening – mogelijks is ze klaar
voor een terugkeer naar hardlopen indien aanbevolen tests positief uitdraaien. Maar screening
kan ook benadrukken dat ze nog niet klaar is

Analyse van het looppatroon
Bijkomende aandachtspunten
Screen op RED-S
Psychologische
en de belasting +/(borstvoeding/ littekenweefsel screening voor PND
(Relatief Energie
video analyse
/ slaap)
Defficiëntie Syndroom)
(postnatale depressie)

Geslaagd voor de screening?

Neen
Ga enkel door met screening als ze > 6 weken
postnataal is, met de mededeling dat het
minimaal aanbevolen herstel vóór terugkeer
naar hardlopen 3 maanden is

Onderzoek van de buikwand op
Diastasis Rectus Abdominus
(inclusief functionele dynamische
weerstands oefeningen)

Ja
Gradueel opbouwen van
de looptraining bv.
Van rust naar 5km

Neen

Herstelprogramma om de problemen en
symptomen te verlichten of doorverwijzen
naar de problemen en dysfuncties of
doorverwijzen naar relevante professionals
zoals de kinesitherapeut,
huisarts of uro-gynaecoloog

Source - Goom T, Donnelly G & Brockwell E. Returning to running postnatal - Guidelines for medical, health and fitness professionals managing this
population. March 2019. Translated by H. Neels @thepelvicfloor.be

